
UCHWAŁA NR XXVI/185/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 122 i 1123), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie gminy Mosina w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
 
 

Dominik Michalak 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/185/20 

Rady Miejskiej w Mosinie 

z dnia 20 marca 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Mosina 

§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt znajdujących się w granicach 
administracyjnych Gminy Mosina. 

§ 2. Celem programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom; 

2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska; 

3) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu; 

4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt. 

§ 3. Gmina zapobiega bezdomności zwierząt poprzez: 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

Gmina Mosina jest członkiem Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt 
– SCHRONISKO”, z siedzibą w Kostrzynie. W dniu 4 października 2015 r. uruchomione zostało 
Schronisko dla Zwierząt w Skałowie, z siedzibą przy ul. Warzywnej 25, 62-025 Kostrzyn.  Odłowione 
z terenu gminy Mosina zwierzęta bezdomne docelowo przewożone zostają do ww. Schroniska. 
Transport zwierząt do schroniska w Skałowie następuje po upływie 5 dni od dnia ich odłowu. Do czasu 
przekazania zwierząt do schroniska w Skałowie, trafiają one do punktu czasowego pobytu zwierząt, 
zlokalizowanego przy ul. Sowinieckiej 6G, 62-050 Mosina. Na podstawie umowy, obsługę 
przedmiotowego punktu Burmistrz Gminy Mosina powierzył Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
w Mosinie. 

2) Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

a) Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest przez Gminę Mosina oraz Schronisko dla Zwierząt 
w Skałowie: 

- sterylizacji i kastracji podlegają koty wolno żyjące odłowione z terenu gminy Mosina, których wiek 
pozwala na przeprowadzenie zabiegu (koty powyżej 6 miesiąca życia), 

- w sytuacji odłowienia kotki z kociętami w zależności od wieku miotu, zabiegowi sterylizacji/kastracji 
podlegają wszystkie koty, bądź sama matka. Koty powyżej 3 miesiąca życia odłączone od matki, które 
nie kwalifikują się do zabiegu, przekazywane zostają docelowo do Schroniska dla Zwierząt 
w Skałowie, natomiast matka poddana zostaje zabiegowi sterylizacji, 

- po przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji/kastracji, koty podlegają 3 dniowej kwarantannie w miejscu 
czasowego pobytu dla zwierząt, prowadzonym na zlecenie Gminy Mosina przez Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie, a następnie wypuszczane zostają do środowiska naturalnego; 

b) jednocześnie Związek Międzygminny we współpracy z Gminą Mosina podejmuje działania, mające 
na celu dokarmianie kotów wolno żyjących, poprzez zakup karmy. 

3) Odławianie bezdomnych zwierząt: 

a) odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mosina zajmuje się Straż Miejska Gminy Mosina 
oraz Pani Joanna Szymczak, przedsiębiorca działający pod firmą FALCO (po godzinach urzędowania 
Straży Miejskiej); 
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b) zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt dotyczą zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 
porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę 
dotąd pozostawało lub które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa 
ludzi, innych zwierząt lub mienia oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami; 

c) wyłapywanie zwierząt ma charakter stały i przeprowadzane będzie według zaistniałych potrzeb 
oraz posiadanych środków, na podstawie obserwacji ilości bezdomnych zwierząt znajdujących się 
na terenie gminy lub zawiadomień o ich występowaniu; 

d) wyłapywanie zwierząt ma formę doraźnego wyłapania określonego zwierzęcia w razie naglącej potrzeby 
lub stwarzania przez zwierzę bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, innych 
zwierząt lub mienia. 

e) wyłapane zwierzęta docelowo umieszczane będą w schronisku dla zwierząt; 

f) w przypadku pokąsania człowieka przez zwierzę przed lub w trakcie wyłapywania, powiadamia się 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu z tym 
zwierzęciem; 

g) w przypadku uzasadnionego podejrzenia wścieklizny lub innej choroby zakaźnej u schwytanego 
zwierzęcia, niezwłocznie powiadamia się Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, który 
zdecyduje o dalszym postępowaniu z tym zwierzęciem; 

h) wyłapane zwierzęta w punkcie czasowego pobytu podlegają w szczególności następującym czynnościom 
i zabiegom: 

- ocenie stanu zdrowotnego przez służbę weterynaryjną, 

- niezbędnemu leczeniu w przypadkach tego wymagających; 

i) przywiezione do schroniska w Skałowie zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom 
i zabiegom: 

- dwutygodniowej kwarantannie, 

- ocenie stanu zdrowotnego przez służbę weterynaryjną; 

- oznakowaniu poprzez wszczepienie mikroprocesora oraz wprowadzenie stosownej informacji 
do książeczki zdrowia zwierzęcia oraz wprowadzenie danych do międzynarodowej bazy danych 
zwierząt zaczipowanych SAFE ANIMAL, 

- niezbędnym szczepieniom profilaktycznym, 

- niezbędnemu leczeniu w przypadkach tego wymagających. 

4) Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt: 

a) sterylizacja lub kastracja przeprowadzana jest przez Schronisko dla Zwierząt w Skałowie; 

b) sterylizacji lub kastracji podlegają zwierzęta zdrowe po osiągnięciu dojrzałości płciowej; 

c) sterylizacja lub kastracja zwierząt przeprowadzana będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Związkiem Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt” w Kostrzynie, a Lecznicą dla Zwierząt 
w Kostrzynie Spółka Cywilna, z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 3, 62-025 Kostrzyn, reprezentowaną 
przez lekarza weterynarii Pana Radosława Dogońskiego i lekarza weterynarii Wojciecha Krowickiego. 

5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 

a) poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt zajmuje się Schronisko dla Zwierząt w Skałowie; 

b) zwierzę może być oddane do adopcji po 14 dniach pobytu w Schronisku osobie zainteresowanej adopcją 
i posiadającej warunki do zapewnienia zwierzęciu należytej opieki; 

c) zwierzę może być oddane do adopcji przed upływem okresu 14 dni, w przypadku zwierząt oddanych 
do Schroniska po wcześniejszym zrzeczeniu się przez właściciela jego prawa własności (czytelny podpis 
na karcie ewidencyjnej zwierzęcia) oraz uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza weterynarii odnośnie stanu 
zdrowia zwierzęcia; 
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d) zasady adopcji bezdomnych zwierząt zawarte zostały w Regulaminie Schroniska dla Zwierząt 
w Skałowie, przyjętym Uchwałą Nr 6/2018 Zarządu Związku Międzygminnego „Schronisko 
dla Zwierząt” z dnia 13 grudnia 2018 r.; 

e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez prowadzenie akcji 
edukacyjnych, polegających m. in. na: 

- corocznej organizacji dni otwartych schroniska dla zwierząt, mających na celu zachęcanie do adopcji, 

- prowadzeniu stron internetowych (www.schronisko-skalowo.pl, www.mosina.pl), na których 
zamieszczone są zdjęcia i informacje na temat przeznaczonych do adopcji zwierząt. 

Działania edukacyjne prowadzone przez Schronisko dla Zwierząt w Skałowie, we współpracy 
z Gminą Mosina, mają na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie 
obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących zwierzęta domowe, 
m. in. poprzez promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt 
oraz uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków, wynikających 
z faktu nabycia i posiadania zwierzęcia. Szczegółowe informacje na temat podejmowanych działań 
edukacyjnych zawarte zostały w Regulaminie Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, przyjętym 
Uchwałą Nr 6/2018 Zarządu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 
13 grudnia 2018 r. 

6) Usypianie ślepych miotów: 

a) usypianie ślepych miotów przeprowadzane jest przez Schronisko dla Zwierząt w Skałowie; 

b) uśpieniu mogą być poddane zwierzęta, które przyszły na świat w Schronisku lub zostały do niego 
przywiezione; 

c) zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Związkiem Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt” w Kostrzynie, a Lecznicą dla Zwierząt 
w Kostrzynie Spółka Cywilna, z siedziba przy ul. Wrzesińskiej 3, 62-025 Kostrzyn, reprezentowaną 
przez lekarza weterynarii Pana Radosława Dogońskiego i lekarza weterynarii Wojciecha Krowickiego; 

d) ocenę kwalifikacji narodzonych zwierząt do uśpienia powierza się lekarzowi weterynarii wykonującemu 
powyższą usługę. 

7) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt.  

Całodobową opiekę w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Sowinieckiej 6G, 62-050 Mosina, jako upoważniony 
podmiot, z którym Gmina Mosina zawarła stosowną umowę. Celem realizacji przedmiotowej usługi 
ZUK Sp. z o. o. w Mosinie posiada umowę z lekarzem weterynarii, Panem Janem Blumczyńskim, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przychodnia Weterynaryjna Jan Blumczyński, 
z siedzibą w Mosinie, przy ul. Kanałowej 6e, NIP: 777-29-69-791. 

Realizacja usługi w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt odbywa się we współpracy z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Strażą 
Miejską Gminy Mosina lub Komisariatem Policji w Mosinie. 

8) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich: 

a) w przypadkach znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi, bądź w wyniku zdarzeń losowych 
(np. śmierci lub poważnej choroby właściciela), jako gospodarstwo rolne dla zwierząt gospodarskich 
wskazuje się gospodarstwo rolne w miejscowości Szewce, przy ul. Orzechowej 15,  63-004 Tulce, 
prowadzone przez Pana Andrzeja Piaseckiego; 

b) gospodarstwo, o którym mowa w lit. a, posiada odpowiednie pomieszczenia przystosowane 
do utrzymywania zwierząt gospodarskich. 

9) Wprowadzenia działań mających na celu znakowanie psów na terenie gminy Mosina. 

Gmina Mosina planuje realizację bezpłatnego programu znakowania psów na terenie gminy Mosina 
poprzez wszczepienie mikroprocesora oraz wprowadzenie stosownej informacji do książeczki zdrowia 
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zwierzęcia oraz wprowadzenie danych do międzynarodowej bazy danych zwierząt zaczipowanych 
SAFE ANIMAL. Program dotyczy psów, których właściciele mieszkają na terenie gminy Mosina. 

Powyższe ma na celu łatwą identyfikację zagubionego zwierzęcia, ustalenie kto jest jego 
właścicielem, a w konsekwencji zminimalizowanie zjawiska bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Mosina. 

Program realizowany będzie do wyczerpania puli środków przeznaczonych na jego realizację. 

§ 4. Na realizację niniejszego programu przeznacza się kwoty, które zostały określone w Uchwale  
Nr V/19/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 18 grudnia 2019 r.  
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na rok 2020, 
Uchwale Nr V/18/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 18 grudnia 
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Schronisko  
dla Zwierząt” na lata 2020-2024 oraz Uchwale Nr XXI/152/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 grudnia 
2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.  

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
 
 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 122 i 1123), rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, projekt uchwały
najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje się do zaopiniowania: właściwemu powiatowemu lekarzowi
weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
działającym na obszarze gminy, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działającym na obszarze
gminy.

Podmioty, o których mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu,
o którym mowa w ust. 1, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się
za akceptację przesłanego programu.

Pozytywne opinie o projekcie wyrazili: Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 86 „Sokół”
w Poznaniu oraz Zarząd Koła Łowieckiego nr 33 „Żbik” w Mosinie. Pozostałe podmioty, do których
zwrócono się o zaopiniowanie projektu programu, nie zajęły stanowiska w ustawowym terminie.

Stosownie do zapisów art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
należy do zadań własnych gminy.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Mosinie
jest uzasadnione.

Wiceprzewodniczący Rady

Dominik Michalak
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